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Koosolek algas kell 18.00
lõppes kell 19.05
Koosolekut juhatas komisjoni esimees Kalle Kask
Protokollis Raili Särev
Koosolekust võtsid osa: Kalle Kask, Maret Väli, Oksana Jõe, Merle Liivand, Pille
Sakteos, Lea Vahter, Kadri Tomera, Andrus Loog, Janne Sirel, Riina Sippol;
Kutsutud: abilinnapea Eike Käsi, abilinnapea Timo Suslov, sotsiaalnõunik Piia Peterson;
Koosoleku esimene ja viimane päevakorrapunkt toimusid koos kultuurikomisjoniga
(Katrin Sassi, Karl Olaf Loog, Kertu Lepiksaar, Erki Fels, Merle Liivand, Henry
Heinleht, Keiu Valge, Ivar Krustok, Mairoos Kala).
Komisjoni esimees avas koosoleku ja avaldas päevakorra projekti (lisatud protokollile).
Kinnitati alljärgnev päevakord:
1. Keila linna arengukava aastateks 2013-2025 tegevuskava muudatuste ja
eelarvestrateegia heakskiitmine ja avalikustamine
2. Puuetega inimeste eluruumi füüsilise kohandamine teenuse taotlemise ja
määramise kord
3. Omafinantseeringu tagamine
4. Kohalalgatatud küsimused
Päevakorrapunkt 1
Keila linna arengukava aastateks 2013-2025
eelarvestrateegia heakskiitmine ja avalikustamine

tegevuskava

muudatuste

ja

Komisjoni esimees andis sõna Eike Käsile.
E.Käsi: arengukava tegevuskavast on välja võetud juba tehtud asjad ja lisatud mõningad
uued eesmärgid.
Tegevuskava muudatustes käsitletakse ainult linna omavahendeid.
Toon välja mõned muudatused:
tegevuskavva on lisatud uus punkt 2.7 järgmises sõnastuses:
2.7 Koolieelsete munitsipaallasteasutuste vanema poolt tasutava toiduraha etapiviisiline
vähendamine tasuta toitlustamiseni

Eesmärgiks vanema poolt koolieelses munitsipaallasteasutuses käiva lapse eest kantava
rahalise koormuse vähendamine.
Tegevuskavva on lisatud uus punkt 2.8 järgmises sõnastuses:
2.8 Haridusteenuste haldamise infosüsteemi ARNO kasutuselevõtmine
Eesmärgiks läbi ARNO infosüsteemi kasutuselevõtmise alushariduse kättesaadavuse
tagamine ning riiklikesse registritesse andmete esitamise protsessi lihtsustamine ja
kaasajastamine.
Tegevuskavva on lisatud uus punkt 5.5. Kogukonnas elamise teenuse arendamine ja
osutamine, mis on seotud vastavasisulise projektiga ühinemisega.
Tegevuskavva on lisatud uus punkt 5.6 Eakatele avahooldusteenuste arendamine
(hooldus-põetus sh mäluhäiretega isikutele), mis seotud projektiga ühinemisega ja
toetusraha kasutamisega.
Kodanikualgatused
arendustegevusse.

ja -ühendused on toetatud, elujõulised

ning kaasatud linna

Tegevuskavva on lisatud uus punkt 8.7 Kaasava eelarve kaudu linnakodanikele
aktiivsem võimaluse loomine osalemiseks linna investeeringuid puudutavate ettepanekute
ja otsuste tegemisel.
Linn on heakorrastatud ja puhas, keskkonda säästev.
Tegevuskavva on lisatud punkt 14.10.Jäätmejaama arendamine, mis on seotud projektiga,
linnale oluline objekt.
O.Jõe: tänavate uuendamine projekteeritakse kompleksselt. Kas siiani on arvatud ka
elamute sissesõidud (praegu remonditav Koidu tänav)?
T.Suslov O.Jõele: Koidu tänaval me sissesõite tee renoveerimisel sisse pole arvestanud.
Edaspidi ilmselt saab ka sissesõidud korda teha.
E.Käsi: antud kontekstis mõeldakse komplekssuse all teede renoveerimist koos
valgustuse, liikluskorralduse ja kommunikatsioonide korrastamisega.
Eelarvestrateegiasse on sisse toodud tegelik 2017 ja lisatud aasta 2022.
T.Suslov: tegemist on esimese lugemisega. Kõik ettepanekud ja tähelepanekud on
kirjalikult teretulnud.
E.Käsi: linnal on laenuvõimekus on olemas. Praegune linna netovõlakoormus on 44,3%.
Tegemist on hea seisuga, linnal on laenuvõimekus olemas.
Otsustati: toetada eelnõud esitatud kujul.
Päevakorrapunkt 2
Puuetega inimeste eluruumi füüsilise kohandamine teenuse taotlemise ja määramise
kord
Komisjoni esimees andis sõna Piia Peterson.

P.Peterson: tulenevalt sotsiaalhoolekande seaduse § 42 on üks kohaliku omavalitsuse
poolt osutatav teenus ka puudega isikule eluruumi tagamine, mida oleme tänaseni
lahendanud ühekordsete toetuste maksmisega.
Määrusega kehtestatakse teenuse taotlemise ja määramise tingimused.
Määruse eelnõu § 1 tuuakse ära määruse eesmärk ja reguleerimisala.
§ 1 lõikes 1 tuuakse välja, et Teenust rahastatakse Keila linna eelarvest ja Euroopa
Regionaalarengu Fondist. Toetuse maksimaalne osakaal on 85% abikõlblikest kuludest ja
toetuse saaja ehk KOV-i omafinantseeringu osakaal on vähemalt 15% abikõlblikest
kuludest. Keila linnas on puudega inimeste arv 682, kohanduse arv 8 ja toetuse
maksimaalne suurus 39 864 eurot, seega KOV kohustus 15 protsenti on 5979,6 eurot, mis
on planeeritud Keila linna 2018 eelarvesse.
§ 1 lõikes 3 loetletakse toetatavad tegevused. Toetatavaks tegevuseks on kohanduse
saaja eluruumi kohandamine liikuvusega seotud toimingute (sh sissepääsu kohandamine,
hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee kohandamine ning hoone, selle
territooriumile sissepääsu ja piirde kohandamine) ning hügieeni- ja köögitoimingute
parandamiseks.
Määruse eelnõu §-s 3 kirjeldatakse teenuse taotlemise ja elanikkonna teavitamise
protsessi, kohanduse taotleja avalduse kohustuslikke osi ja linnavalitsuse õigust küsida
vajadusel lisadokumente.
Määruse eelnõu §-s 4 kirjeldatakse teenuse avalduse menetlemisprotsessi. Avaldused
vaatab läbi ja soovituse teenuse määramiseks teeb eluasemekomisjon, kes vajadusel
kaasab erinevaid eksperte.
Määruse eelnõu §-s 7 sätestatakse kohandustööde eest tasumise kord ja kohanduse saaja
kohustus teavitada linnavalitsust esitatud andmetes toimunud muudatustest ja asjaoludest,
mis kohanduse saajat tema kohustuste täitmisel mõjutavad või võivad mõjutada.
Meil on kohustus tööde teostamise järel teha kontrolli, kas tehtud tööd on inimeste elu
kergendanud.
Puudega inimene peab eluasemesse sisse kirjutatud olema, aga nõusoleku kohandamiseks
peab andma omanik.
Otsustati: toetada määruse eelnõud esitatud kujul.
Päevakorrapunkt 3
Omafinantseeringu tagamine
Komisjoni esimees andis sõna Piia Petersonile.
P.Peterson: otsuse eelnõu eesmärk on tagada omafinantseering eelarveaastast
pikemaajalisele projektile, mille eesmärk on Keilas päevakeskuse loomine mäluhäiretega
isikutele, koduteenuse ja täiskasvanute tugiisiku teenuse kättesaadavuse parandamine
Keila linnas.
R.Sippol: projekti eesmärk on pakkuda tuge ja teenuseid suure hoolduskoormusega
tööealisele lähedasele/omastele, kes ei saa üldse või saavad osaliselt olla tööturul
aktiivsed, ning tööealiste erivajadustega inimeste tööturule jõudmiseks, nende tööturul
hoidmiseks, töötamise võimekuse suurendamiseks.

Projekti raames soovime välja töötada kompleksteenused hooldusvajadusega inimestele,
mis sisaldaksid kompetentset nõustamist, hindamist ning abi hooldustoimingute
läbiviimisel, vajadusel pakkuda turvalist telehooldust (terviseseisundi jälgimine ja info
edastamine hooldajatele- turvanupp), ning päevahoiuteenust mäluprobleemidega
inimestele, vähendamaks pereliikmete hoolduskoormust.
Projekti kogumaksumuseks oleme arvestanud 162 370 eurot, millest 25% , s.o. 40 592,50
eurot, on omaosalus. Projekti toetusena taotleme 121 778 eurot. Projekti eelarve on veel
lõplikult kinnitamata, seetõttu on eelnõus käsitletud omafinantseeringuna summa 41 000
eurot.
Summa jaguneb kolme aasta peale. Projekt algab oktoobris 2018 ja lõpeb augustis 2020.
Projekti lõppedes jätkame teenuste osutamist omavalitsuse toel vajalikus mahus,
rakendades ka klientide omaosalust ning vabade päevahoiu teenuskohtade olemasolul
müüme teenust ka naabervaldade inimestele. Koduteenusele ja päevahoiuteenusele
kehtestab Keila Linnavalitsus teenuse hinna.
Projekti lõppedes jätkab tööd projektijuht/hoolduskoordinaator, kes jääb koordineerima
hooldusteenuse ja päevahoiuteenuse osutamist ja viib läbi hooldusvajaduse hindamised. 3
hooldustöötajat jätkavad teenuste pakkumist.
Eeldatavad kulud pärast projekti lõppemist: palgafond- 3 hooldustöötajat 3600 eurot
kuus, 1 projektijuht/hooldusteenuste koordinaator 1605 eurot kuus.
R.Sippol K.Tomerale: antud projekti sihtgrupp ei ole lapsed, vaid tööealised inimesed.
Otsustati: toetada otsuse eelnõud esitatud kujul.
Päevakorrapunkt 4
Kohalalgatud küsimused
T.Suslov tutvustas komisjoni liikmetele Keila linna tehtavaid ehitustöid ja teetöid.
Komisjoni esimees tänas komisjoni liikmeid koosolekust osavõtu eest ja teatas, et
järgmine koosolek toimub 19. juuni.
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